
“Werken aan de Ring” is een verzamelnaam voor een heleboel projecten en initiatieven 
waarmee de Vlaamse Overheid de mobiliteit en leefbaarheid in de Vlaamse Rand 
drastisch wil verbeteren. Er wordt niet alleen aan de Ring zelf gewerkt, maar er wordt 
ook volop ingezet op nieuwe openbaar vervoerlijnen, fietssnelwegen en Hoppinpunten. 

Ook Wezembeek-Oppem krijgt zo’n Hoppinpunt op de grens met Tervuren: aan de 
tramterminus van lijn 44 zal je  binnenkort vlot en eenvoudig verschillende vervoermiddelen 
kunnen combineren. Zo willen we ook in jouw buurt de mobiliteit verbeteren en duurzamer 
maken.

Hoe dit dan precies zal werken? Dat ontdek je in deze folder en op  
www.werkenaandering.be/hoppinpunttramterminuslijn44.

Nieuw Hoppinpunt 
aan Tramterminus Lijn 44
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Met de steun van
De Vlaamse Overheid wordt voor de realisatie van dit project 
financieel ondersteund door de Regie der Gebouwen, de 
vastgoedbeheerder van de federale staat, en door EFRO, het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

www.werkenaandering.be/hoppinpunttramterminuslijn44

286 parkeerplaatsen

Deels overdekt, inclusief  
17 mindervaliden-parkings  
en 3 laadpalen

300-tal 
fietsstandplaatsen

Overdekt en voorzien van 
fietsbeugels, deels collectief 
afsluitbaar

20 fietskluizen

Individueel afsluitbaar

3 buslijnen en 1 tramlijn 
aan halte Tramterminus 
44

Buslijnen 317, 558 en tramlijn 
44. Verderop, aan het museum 
zelf, buslijn 830.

Deelfietsen en  
Kiss&Ride

Even een fiets nodig? Met een
deelfiets ben je zo op weg! 
Of laat je afzetten aan 
een van de 3 Kiss&Rides.

Fietsherstelplaats

Hoppinpunt  
Tramterminus Lijn 44
in cijfers

openbaar
vervoer

fiets

auto
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Koloniënpaleis

Wat is een Hoppinpunt?
‘Hoppinpunt’ is de nieuwe naam voor het vroegere ‘Mobipunt’. Hoppinpunten zetten volop in op 
combimobiliteit. Op deze locaties schakel je vlot en comfortabel over van het ene vervoermiddel op 
het andere. Je laat er je fiets of wagen veilig achter, zodat je vervolgens zorgeloos kan overstappen 
op het openbaar vervoer of omgekeerd. De locaties van die Hoppinpunten zijn steeds strategisch 
gekozen om zo de overgang naar duurzame mobiliteit te ondersteunen. 

Hoe gaat 
het eruitzien?
Op dit Hoppinpunt zullen 286 wagens kunnen 
parkeren. Zowel bezoekers van het AfricaMuseum 
als combimobiliteitsgebruikers kunnen hiervan 
gebruik maken. Een 300-tal fietsers kunnen 
gebruik maken van fietskluizen, de collectief 
afsluitbare fietsenstalling of van de gewone 
fietsenstalling, overdekt en voorzien van 
fietsbeugels. Aan een fietsherstelpunt kunnen 
kleine problemen aan de fiets worden verholpen. 
Je reis vanop het Hoppinpunt verderzetten kan 
met de tram, de bus of de deelfiets.

Het Hoppinpunt wordt helemaal ingepast in 
zijn groene omgeving. Zo maken we er ook een 
plek van waar het aangenaam vertoeven is. De 
Regie der Gebouwen heeft bovendien een nieuw 
hoofdtoegangspad voorzien dat je direct naar 
het AfricaMuseum leidt. 

Vanaf wanneer 
kan je Hoppinpunt 
Tramterminus Lijn 44 
gebruiken? 
De start van de werken is voorzien in maart 
2021 en de werken zullen een klein jaar duren. 
Bewoners zullen op de hoogte gebracht worden 
van de te verwachten hinder bij aanvang van 
de werken. Vanaf het voorjaar 2022 zal je aan 
Tramterminus Lijn 44 dus vlot en veilig tussen 
verschillende vervoermodi kunnen ‘hoppen’!

De Elisabethlaan is één van de weinige straten 
in Wezembeek-Oppem/Tervuren waar nog geen 
riolering aanwezig is. 

Na de werken zal huishoudelijk afvalwater via de 
riolering naar een zuiveringsinstallatie lopen. Het 
propere regenwater wordt uit de riool gehouden 
en kan ter plaatse insijpelen in de bodem.

De werken aan de waterleiding zijn voorzien in 
de periode januari – maart 2021. De wegenis- en 
rioleringswerken zijn gepland vanaf mei 2021 en 
zullen ongeveer 5 maanden duren. Na de werken 
wordt ook de rijweg in kassei heraangelegd en 
kan er niet langer geparkeerd worden in 
de bermen.

Tijdens de werken is er geen doorgang mogelijk. 
Voor de bewoners blijft de toegang verzekerd via 
de Tervurenlaan of via de Dieweg (Wezembeek-
Oppem). Tijdens de werken kan er niet 
geparkeerd worden in de straat. Bij de opstart 
van de werken worden buurtbewoners verder 
geïnformeerd over de hinder en omleidingen.

AfricaMuseum

Tramterminus
Lijn 44

Koloniënpaleis

Leuvensesteenw
eg

Fietssnelweg F29 tussen Brussel 
en Tervuren

Op termijn zal de nabijgelegen fietssnelweg 
F29 zorgen voor een extra vlotte en veilige 
fietsverbinding. Deze fietssnelweg verbindt Brussel 
met Tervuren, en zal in de toekomst wellicht 
doorgetrokken worden richting Leuven. 

Wil je meer weten over de F29? 
Surf naar de website www.werkenaandering.be/
nl/projecten/fiets/f29 

Werken aan 
de Elisabethlaan

Tijdelijke parking Museumlaan

In afwachting van de realisatie van het 
Hoppinpunt aan Tramterminus Lijn 44 richtte de 
Regie der Gebouwen een tijdelijke parking in 
voor de bezoekers van het AfricaMuseum ter 
hoogte van de Leuvensesteenweg. De tijdelijke 
parking zal verdwijnen eens het Hoppinpunt aan 
de tramterminus in gebruik genomen wordt.


